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Událost týdne:  
Dne 17. června se sešel ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD) s  palestinským ministrem zahraničí 

Rijádem Málikím. Oba ministři se zúčastnili zasedání česko-palestinské smíšené komise. Palestinského ministra 

následně přijal prezident republiky Miloš Zeman. Česká republika platí dlouhodobě za jednoho z nejbližších 

spojenců Izraele, současná vláda se ale snaží o vyvážený přístup k židovskému státu a arabským zemím, čímž se 

přiblížila k postoji Evropské unie. 

15. června rozhodla vláda, že přeruší jednání o zvýšení odvodů na zdravotní pojištění za děti, důchodce či 

nezaměstnané. O návrhu ministerstva zdravotnictví, které chce zvýšit platby za státního pojištěnce z nynějších 

845 korun za měsíc na 904 korun, přitom už vládní politici opakovaně diskutovali. Proti se zatím vždy postavil 

ministr financí a předseda hnutí ANO 2011 Andrej Babiš. 

16. června oznámil Tomio Okamura, že jeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) získalo registraci  

od ministerstva vnitra a zahájilo nábor členů.  Cílem SPD je mimo jiné vypsání referenda o vystoupení České 

republiky z Evropské unie. 

17. června jmenoval prezident Miloš Zeman Kateřinu Valachovou (ČSSD) novou ministryní školství, mládeže  

a tělovýchovy. Prezident je podle svých slov rád, že nová ministryně bude podporovat technické školství. 

Ministryni Valachovou do funkce uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).  

17. června oznámila média stížnost sociálnědemokratického poslance Ladislava Šincla na vicepremiéra  

a ministra financí Andreje Babiše (ANO 2011), který prý tohoto zákonodárce obvinil z korupce. Politici se setkali 

na jednání ohledně snížení provizí zprostředkovatelům pojištění. Místo odpovědí na dříve zaslané otázky Babiš 

Šinclovi údajně vyčetl, že převedl dům na manželku a že jeho matka koupila pozemek. Vicepremiér přitom 

vycházel ze složky nadepsané poslancovým jménem. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) označil Babišovo 

chování za zcela nepřijatelné a bezprecedentní. Poslanecký klub sociální demokracie Ladislavu Šinclovi 

doporučil, aby se kvůli nátlaku, který na něj prý činil ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, obrátil na 

mandátový a imunitní výbor Sněmovny. Ministr Babiš se nechal slyšet, že se za žádnou cenu neomluví. 

18. června oznámila média, že pražská Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) vyvolala dohodovací řízení s ANO  

a ČSSD. Odůvodnila to porušením koaliční smlouvy při hlasování o novele vyhlášky o hazardu na jednání 

zastupitelstva.  

19. června uvedli představitelé klubu TOP 09 a Starostů, že návrh zákona o majetkových přiznáních, povede 

podle opoziční TOP 09 jen k udavačství ve společnosti. Vládní návrh zákona předpokládá, že finanční správa by 

měla mít možnost analyzovat výši majetku v souvislosti s daňovým přiznáním. 

 
 
 
Telegraficky: 

 Dne 17. června oznámil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, že rezident Miloš Zeman přijal pozvání 

čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na oslavy výročí konce druhé světové války v Číně. 

 


